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Oznámenie

o

prerokovaní

Zmeny a doplnku územného plánu obce Vrbov č. 7
Obec Vrbov, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý
obstaráva „Zmenu a doplnok územného plánu obce Vrbov č. 7“ v katastrálnom území Vrbov, v súlade
s § 22 a § 31 ods.2 stavebného zákona

-oznamujeprerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnku územného plánu obce
Vrbov č. 7 v katastrálnom území Vrbov, ktoré sa bude konať dňa

15.08.2018,
s verejným prerokovaním, so zabezpečeným odborným výkladom spracovateľa,

so stretnutím o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Vrbove.
Predmetom návrhu je 5 lokalít zmien funkčného využitia plôch.
Lokalita „A“
Lokalita je v severo – východnej časti obce, rieši rozšírenie plochy zástavby rodinných domov –
samostatne stojace, zmenu trasovania miestnej komunikácie - podľa jestvujúcej parcely určenej
na miestnu komunikáciu. Riešenie zahŕňa aj plochu pôvodných stodôl na zástavbu IBV. Riešená
lokalita je v dotyku s navrhovanou preložkou cesty III. triedy.
Lokalita „B“
Lokalita je v severo – východnej časti obce, východne od jestvujúcej výroby – polygrafických válcov,
severne od poľnohospodárskeho družstva. Požiadavka – plocha na výrobu – jednopodlažná hala.
Lokalita „C“
Lokalita je v centrálnej časti obce, v zástavbe radových rodinných domov. Pôvodne objekt bol
využívaný na obchod. Návrh rieši zmenu funkčného využitia na rodinný dom s troma bytovými
jednotkami a s priestormi ubytovania v súkromí.
Lokalita „D“ - zrušená
Lokalita „E“
Lokalita je v centrálnej časti obce, severo – východne od termálneho kúpaliska, juho – východne
od jestvujúceho parkoviska. Návrh rieši osadenie dvojpodlažného penziónu s využitým podkrovím
sedlovej strechy, podpivničeného. Včetne parkovacích miest a parkovej úpravy a reálu penziónu.
Lokalita „F“
Lokalita je v severnej časti obce,
pri jestvujúcej zástavbe rodinných domov, pri nástupe
na cyklochodník do Kežmarku. Terén je svahovitý, západným okrajom riešenej plochy prechádza
vn elektrické vedenie s ochranným pásmom. V riešenej polyfunkčnej ploche je navrhované osadenie
koliby – reštaurácie s ubytovaním, multifunkčné ihrisko, petangové ihriska, plážový volejbal, zázemie
pre športovcov, parkoviska.
Obec Vrbov týmto zároveň vyzýva fyzické osoby a právnické osoby, aby sa k návrhu vyjadrili.
Návrh je k nahliadnutiu v stránkové hodiny na Obecnom úrade vo Vrbove a na internetovej
adrese obce: www.obecvrbov.sk, v časti „Informácie – Úradné oznamy obce“.
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Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny
a doplnku územného plánu obce Vrbov č. 7 v katastrálnom území Vrbov, do 30 dní odo dňa
oznámenia.
Toto zverejnenie oznámenia je vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne oznámené
spôsobom v mieste obvyklým po dobu 30 dní.

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce
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pečiatka a podpis orgánu, ktorý
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pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie oznámenia

